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 2 (002) الصيامكتاب -خمتصر اخلرقي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم 

 أجمعين أما بعد:
استعط أو  ومن أكل أو شرب أو احتجم أو"فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى في كتاب الصيام 

ا من أي موضع كان أو قّبل فأمنى أو أمذى أو كّرر النظر فأنزل أي ذلك أدخل إلى جوفه شيئ  
ا ا فإن فعل ذلك ناسي  ا واجب  ا وهو ذاكٌر لصومه فعليه القضاء بال كفارة إذا كان صوم  فعل عامد  

 "ء عليهفهو على صومه فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فال شي
الصيام الذي يلزم فيه اإلمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ينتقض باألكل والشرب 

وأما التفاصيل في  ،باألكل والشرب والجماع باالتفاق هذا من حيث اإلجمال ،والجماع باإلجماع
 -فأشار إليها المؤلف وفي كثير منها خالف بين أهل العلم يقول ،فروع هذه األصول الثالثة

ا له هذا محل اتفاق بحيث أوصل إلى جوفه عن طريق الفم شيئ   "من أكل أو شرب" -حمه هللار 
ا أو شرب شيئ   ،أو ابتلع حصاة ،مثال   اأكل تراب ،جرم وله جسم هذا أكل ولو لم يحصل به الغذاء

هناك شيء بين األكل والشرب في  ،ل إلى الجوف هذا محل اتفاقعن طريق الفم ووص   سائال  
مّص ما ُيمّص من األشياء  ؟اأو يسمى شرب أصله جامد وفي نهايته سائل فهل يسمى أكال

ذا ُهرست باألسنان صارت أكال   ذا أذيبت بماء  كالحلويات وما أشبه ذلك في بدايتها جامدة وا  وا 
نسابت إلى الجوف لكن إذا مصت وانسابت إلى الجوف هي في أصلها جامدة ا ،اصارت شرب  

رة باالتفاق على كل حال هي في هذا الباب مفطّ   ،سائلة باللعاب اختلطت باللعاب صارت سائلة
 ذكر عن ابن الزبير مثال  لكن من يتسامح أو يخفف من شأن الشرب دون األكل في الصالة كما يُ 

ال إذا نظرنا وا   ول أنه على قول ابن الزبير شربإذا مص حالوة يقول أنا وهللا ما أكلت هل نق
 المآل؟مادة هذه الحالوة هذه أصلها جامدة وتؤكل نقول هل العبرة بالحال أو ب

 طالب: ................

 ؟اشرب أو أكال ةالحالو  ذا يكون مصالعلماء يقررون أن العبرة بالحال ال بالمآل فعلى ه
 .يكون أكل إذا قلنا العبرة بالحال ألنه جامدطالب: 

لكن في أبواب أخرى لو حلف أال يشرب أو  ،ال أثر له هو مفطر باالتفاق هو في هذا الباب
مصها حتى انتهت هل يحنث إذا حلف أال يأكل أو يحنث إذا  حلف أال يأكل فمص حالوة مثال  

 .؟في الحالين ألنه ال هذا وال هذا حلف أال يشرب أو ال يحنث
 طالب: ................

 شرب هو؟
 .طالب: ...............
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 مص؟ أووال أكل؟ العرف يقال أكل 
 طالب: ................

إذا قلنا إن المرد  ،الحكم واحد ةها إلى سائل ولو وضعتها في الكأس وشربتها صارت سائلحولّ 
 ؟اشرب أو قول إن العرف يسميه أكالإلى العرف في األيمان والنذور فهل ن

 طالب: يقال أكل حلوى وال يقال شرب حلوى.
األصل في المنفذ الرئيس لألكل  "من أكل أو شرب أو احتجم". في العرف أكال نعم نسميه

ألنه مجّرب في إدخال الشراب إلى الجوف ويدل له حديث  ؛والشرب هو الفم وفي حكمه األنف
فدل على أن األنف منفذ كالفم  «اوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائم  »لقيط ابن صب رة 

 نهى عن المبالغة في االستنشاق وهل ُينهى عن المبالغة في المضمضة؟ فالصائم يُ 
 طالب: ................

ما ينهى؟ إذا قلنا إن الفم هو المنفذ الرئيس وذاك الثاني  أوهل ينهى عن المبالغة في المضمضة 
ذا قلنا أن الفم يمكن التحكم فيه ولو بالغت بخالف األن ،ملحق به قلنا من باب أولى ف قلنا ال وا 

احتجم بإخراج الدم الفاسد من بدنه  "أو احتجم"يلحق به وهذا ظاهر يختلف األنف عن الفم 
ا وهو ذاكٌر لصومه فعليه القضاءبالمحاج   يعني يفطر بالحجامة كما  ،م يقول أي ذلك فعل عامد 

واقتصر المؤلف  «أفطر الحاجم والمحجوم »ودليله حديث شّداد بن أوس  ،يفطر باألكل والشرب
على المحجوم ولم يذكر الحاجم فهل نقول إن مثل هذا تفريق بين لفظين وردا في نص واحد 

ومقتضى سياق النص أن الحاجم مثل المحجوم فإما أن يفطر الحاجم والمحجوم  ؟على حد سواء
المحجوم هل نقول إن له  ،المؤلف اقتصر على من احتجم ؟أو ال يفطر الحاجم وال المحجوم

 م دون الحاجم أو دليله حديث شداد؟غير حديث شداد ُينص فيه على المحجو  دليال  
 طالب: ................

يعني هل له دليل يخص المحجوم دون الحاجم ويكون معّوله عليه أو أن دليله حديث شّداد وهو 
نستطيع وهل  ،أقوى ما في الباب؟ إذ ا نحتاج على رأي المؤلف إلى ما يخرج الحاجم من النص

ومعنى يتعلق  ،معنى يتعلق بالحاجم ؟أن نستعمل لفظ احتجم وهو لفظ واحد في أكثر من معنى
إذ ا ما الذي أخرج الحاجم  ؟كالم المؤلف حتى يستقيمهل نستطيع أن نقول مثل هذا  ،بالمحجوم

 في كالم المؤلف من الحديث من لفظ الحديث؟
 طالب: ................

ا «ومأفطر الحاجم والمحج» ا أو ال يفطرا مع  إما أن ُيحمل الفطر على نقض  ،فإما أن يفطرا مع 
بطال الصوم ،الصوم ووجوب القضاء إما أن  وحينئذ   ،أو على معنى آخر غير نقض الصوم وا 
ا ا أو يخرجا مع   ليس ،أما أن يدخل واحد ويخرج الثاني من نص واحد وال دليل يخرجه ،يدخال مع 
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 4 (002) الصيامكتاب -خمتصر اخلرقي

ولو قيل بأن الحاجم أولى بالفطر من المحجوم يعني من جهة أخرى لما دليل يخرج الحاجم  هناك
 احتمال. ةالحديثبينما الحاجم احتمال قبل اآلالت  ألن المحجوم لن يدخل إلى جوفه شيئابُعد 

 طالب: ................

 يا صاحب الشأن هات.
 طالب: ................

 والمحجوم؟ 
 طالب: ................

نستطيع على هذا الكالم أن نقول على ما قيل بأن الفطر مما دخل ال مما خرج ألنه يعني هل 
 هات لنا الثالث من فتح الباري يا شيخ. ،قيل بهذا

 طالب: لقلنا ال تفطر الحجامة إذ ا.
 نعم.

 طالب: ................

على كل حال في  هات الرابع مقدم الحج.. ،هم يقولون هذا ويقولون العكس بالنسبة للوضوء
مسألة الحجامة والفطر بها أقوى ما في الباب حديث شداد بن أوس وهو حديث صحيح يعارضه 

باب الحجامة  ا صحيح بل في الصحيح.. مئة وثالثة وسبعون،حديث ابن عباس وهو أيض  
قال حدثنا يحيى عن عمر بن  ،حدثنا معاوية بن ساّلم ،وقال لي يحيى بن صالح ،والقيء للصائم

 ،إذا قاء فال يفطر إنما يخرج وال يولج :يقول -رضي هللا عنه -لحكم بن ثوبان سمع أبا هريرةا
الصوم مما دخل وليس  :قال ابن عباس وعكرمة ،ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر واألول أصح

وكان يحتجم بالليل  ،يحتجم وهو صائم ثم تركه -رضي هللا عنهما -وكان ابن عمر ،مما خرج
وقال بكير  ،اوُيذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صيام   ،موسى ليال احتجم أبو

أفطر »ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا  ،عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فال ُننهى
وقال لي عياش قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل  «الحاجم والمحجوم

حدثنا  :حدثنا معلى بن أسد قال ،هللا أعلم :ثم قال ،قال نعم -عليه الصالة والسالم-له عن النبي 
صلى هللا عليه -أن النبي  -رضي هللا عنهما -وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس

-ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس قال احتجم النبي  ،احتجم وهو صائماحتجم وهو محرم و  -وسلم
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت  :قال ،وهو صائم -صلى هللا عليه وسلم

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال ال إال  -رضي هللا عنه -ا البناني قال سئل أنس بن مالكثابت  
اآلن إذا  -صلى هللا عليه وسلم-ال حدثنا شعبة على عهد النبي وزاد شبابة ق ،من أجل الضعف

كان سبب الحكم بفطر الصائم هو الضعف وأن حاله تؤول إلى الفطر وأن ضعفه هذا يحمله إلى 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

رد في غير الحجامة العمل في نهار رمضان إذا كان شاقًّا الفطر قلنا إن هذا المعنى قد يطّ 
 ف ومآله إلى الفطر هل يقول به أحد؟والنهار طويل والجّو حاّر هذا يضع

 .الطالب: 

بعض رؤساء الدول المنتسبة إلى اإلسالم أفتى العمال عنده أنهم ال يصومون في  ،ما قال به أحد
ر بل مآل من فعلها إلى فإذا قلنا أن الحجامة ال تفطّ   ،بلده لكن ليس بعبرة وُرد عليه وُنقض قوله

نظير ما قيل في النوم بالنسبة للوضوء مظنة للنقض وليس يعني  ،الفطر فهي مظنة وليست مئ نة
فهل نقول مثل هذا  ،يعني ليس بناقض بذاته فنزلت المظنة منزلة المئنة كما قال أهل العلم ،بمئنة

 في الحجامة؟
 طالب: ................

 لكنه فيه كالم. نعم
 طالب: ................

الكالم في النسخ ونص اإلمام الشافعي على ذلك وأنه منسوخ المقصود فيه كالم أنا أقول سيأتي 
من جهة أخرى حديث ابن عباس مخرج في  ،بحديث ابن عباس وأن حديث شداد في حجة الوداع

وُيروى عن هنا  ،ا قال وُيذكرالصحيح وحديث شداد معلق في الصحيح وبصيغة تمريض أيض  
ولسنا نبحث في صحة حديث شداد  «مأفطر الحاجم والمحجو »ا الحسن عن غير واحد مرفوع  

المقصود أنه كيف نجمع بينه وبينه حديث ابن عباس وحديث ابن  ،صحح عند أهل العلمألنه مُ 
نعود إلى  ،عباس في الصحيح مع أن بعض أهل العلم حكموا على حديث ابن عباس بأنه وهم

الوا في العلة مثل ما مسألة الحجامة وأثرها على الصائم قلنا إنها مظنة للفطر على حسب ما ق
جاء هنا أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال ال، إال من أجل الضعف فكل ما يؤول بحال الصائم 

ذا  ؟أو أن الفطر في الحجامة إنما هو بحديث شداد ؟إلى الضعف هل يلحق به أو ال يلحق وا 
اجم يحتاج إلى قلنا أنه بحديث شداد قلنا أن الحاجم مثله فتخصيص المؤلف المحتجم دون الح

 دليل يخرج الحاجم.
 طالب: ................

حدثنا آدم بن أبي  ،كونها مظنة ما جيء به من فراغ وال هو مجرد التماس هذا في الصحيح نعم
أكنتم  -رضي هللا عنه -ا البناني قال سئل أنس بن مالكإياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابت  

يسأل عن رأي جماعة من الصحابة قال  ،ينقل ايخاطب شخص ،تكرهون الحجامة للصائم أكنتم
ومثل  -صلى هللا عليه وسلم-وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي  ،ال، إال من أجل الضعف

عليه -هذا إذا ذكر كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون إن أضيف إلى عهد النبي 
 فهو له حكم الرفع. -الصالة والسالم

 لب: ................طا
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 فيكون حديث ابن عباس هو المنسوخ؟ 
 طالب: ................

 ا دون أحد؟طّيب ومن حيث الواقع هل الحجامة تضعف جميع الصائمين أو تضعف أحد  
 طالب: ................

 هو؟ ما
 طالب: ................

 هذا صائم.
 طالب: ................

 إلى العصر ما يتأثر؟وبعد االستمرار يعني 
 طالب: ................

أقول مازالت المسألة مشكلة يعني من قال إن حديث شداد منسوخ ألنه في عام الفتح وحديث ابن 
ألنه في حجة الوداع ارتفع اإلشكال عنده من أساسه وبهذا يقول اإلمام الشافعي  ؛عباس متأخر

ها تفطر إما أن يحكم على حديث ابن عباس بالوهم من يقول بأن ،وأشار إليه في كتابه األم وغيره
فيه إشكال واحتجم وهو صائم محرم مع أنه ثبت عنه الصيام  ليسحرم وهذا وأنه احتجم وهو مُ 

على كل حال  ؟وهو محرم واحتجم وهو صائم فهل هي أحاديث ثالثة أو حديث واحد مفّرق 
 االستطراد في مثل هذا مع ما ذكر في الصحيح.

 ............طالب: ....

 كيف؟
 طالب: ................

 .«أفطر الحاجم والمحجوم»غزوة الفتح في رمضان وقوله  نعم
 طالب: ................

 وهو صائم والمسألة في الحجامة للصائم.
 طالب: ................

وال شك أن الفتوى على  ،ال، المسألة الذي يفّطر في الفرض يفّطر في النفل والعكس الفطر واحد
أن الحجامة تفطر وهل يأخذ حكم الحجامة وأنا القول المتجه عندي بأن التفطير بالحجامة 

ال أقول اليسير الكثير الذي هو أكثر  ؟منسوخ وهل حكم الحجامة يسري على حكم التبرع بالدم
 ما يضعف؟ أومن الحجامة يضعف 

 في التبرع ألنها مثلها أو أشد.طالب: أما من يرى التفطير بالحجامة فيطرده 
 ا على البدن في اإلضعاف إخراج الدم الفاسد أو الدم الصالح.وأيهما أشد أثر  

 طالب: الصالح الذي يخرج من العروق..
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 ال؟ أو يحألنه يؤثر في البدن صح ؛إذ ا يكون التبرع بالدم من باب أولى
 طالب: ................

 .. نناقش الشارحال  نحن
 ................طالب: 

 نناقش الماتن ما نناقش الشارح. نحنال،  يالخرقهذا كالم  نعم
 طالب: ................

ا. ا أو ال يفطرا مع   يقول مقتضى الحديث أن الحاجم مثل المحجوم إما أن يفطرا مع 
 طالب: ................

 ا ألن البدن..يقول صاحب الشأن أنه يفطر ألنه يضعف جد  
 ...............طالب: .

 يفطر بالحجامة يعني أذن فاحتجم تقصد هذا؟
 طالب: ................

 «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم»لكن انتهى وقت الصيام 
 يلزمه شيء. الولذلك لو غابت الشمس وهو صائم ثم جامع يلزمه شيء؟ 

 طالب: ................

ا احتجم أو جامع بعد من أن يأكل شيئ   بعد الغروب أفطر بها إن غابت الشمس وبدال ال، هذا
ا إلى جوفه عن طريق أنفه أو أدخل إلى بأن أدخل شيئ   "أو استعط"غروب الشمس ما فيه إشكال 

استعط أو أدخل إلى جوفه "ا من أي موضع كان وهذا يشمل العين واألذن األنف هذا جوفه شيئ  
يعني مما هو  "ا من أي موضع كانأو أدخل إلى جوفه شيئ  "ميم بعد تخصيص هذا تع "اشيئ  

أما بالنسبة  ،ويختلف أهل العلم في الكحل للصائم وما يوضع عن طريق األذن ،منفذ إلى الجوف
 ،ا منفذويقول الفقهاء أن العين أيض   ،لألذن فهي منفذ ويجد اإلنسان طعم ما يوضع في حلقه

واكتحل شخٌص بالليل فامتخط بالنهار فظهر لون الكحل لكن هل هذا يمكن أن يعّول عليه في 
مثل هذا الحكم؟ أما كونه يجد الطعم في حلقه الطعم من غير لون وال شيء فهذا نظير ما لو 

ألنه ال يوجد جرم دخل إلى الجوف  ؛حنظلة برجله ووجد طعمها في حلقه هذا ال يؤثر وطئ
قل مثل هذا فيما يسأل عنه  ،إذا ُوجد ما له جرم وانساب إلى جوفه من أي طريق كان الكالم فيما

مجرد الريح  ؛ ألنمن الفكس لو استعط الفكس ووجد رائحته في حلقه ألنه نّفاذ مثل هذا ال يفطر
الدخان له جرم فلو  ،أما ما له جرم فإنه يفّطر مثل البخور ا،انشم ريح وا لوال يفطر مثل ما قال

أو أدخل إلى جوفه من أي  -نسأل هللا العافية -تعطه وأحس به في حلقه يفطر كشرب الدخاناس
من أي موضع كان معلوم كالم شيخ اإلسالم في الكحل والُحَقن وغيرها من غير  ،اموضع شيئ  

 شيخ اإلسالم يقول مثل هذا ال يفطر وهو قول جمع من أهل العلم. ،المنفذ الرئيس للجوف
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 .........طالب: .......

 يضره. الما تعّمد كما لو كان هناك غبار أو طار إلى حلقه ذباب من غير قصد هذا 
 طالب: ................

يعني فرق بين أن يكون بين الجلد  ،المقصود ما كان في داخل الجسم بعد الغشاء للبدن كله
 أعم من ذلك.واللحم وبين أن يكون داخل اللحم في جوف اإلنسان وال ُيعنى به المعدة 

 طالب: ................

 يعني إذا أرادوا تنظيف المعدة عن طريق الدبر فهي منفذ. ؟منفذب ليس أونعم الدبر منفذ 
 طالب: ................

ذا و التحاميل تفطر إذا كانت تصل إلى المعدة  فال، كما لو وضع في فمه شيئا  المخرج لم تتعدا 
 وأخرجه.

 طالب: ................

 تفطر فالإلى الجوف  لم تصلإذا 
 طالب: ................

كونه قّبل فأمنى وتلذذ  "ا من أي موضع كان أو قّبل فأمنى أو أمذىأو أدخل إلى جوفه شيئ  "
لكن إذا أمذى خرج من ذكره شيء بدون شهوة ولم يتلذذ به  ،بهذا هذا ال إشكال في كونه يفطر

ومن أهل  ،ا بلذة بعضهم يقول هذا ليس بجماع فال يفّطرق  ألن الخالف فيما إذا خرج منه مني دف  
 الوخروج المذي  ،العلم كما قال المؤلف أنه يفطر بدليل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي

مثل ما لو  "أو كرر النظر فأنزل"يصاحبه شهوة أما خروج المني فإنه يصاحبه شهوة ففرق بينهما 
متعّمد ال  "وهو ذاكر لصومه اأي ذلك فعل عامد  "بلذة وشهوة  قّبل فأمنى ألنه يخرج منه المني

وهذا قول  "وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بال كفارة" اوال ُمكَره وال غافال اوال ساهي اناسي
أنه إذا تعمد اإلفطار ولو باألكل والشرب أن عليه  -رحمه هللا -ويرى اإلمام مالك ،الجمهور

عليه الكفارة وما عداه يبقى على األصل فلكن الدليل دل على من أفطر بجماع  ،الكفارة كالجماع
ا إذا كان صوم  "ا واجبا فعليه القضاء بال كفارة إذا كان صوم   :قال ،أنه يفطر لكن ال كفارة عليه

ا فمقتضى كالم المؤلف أنه ال يقضيه لماذا؟ ألن المتطوع كما يقول أهل أما إذا كان ندب   "اواجب  
نهى عن إبطال العمل   ٣٣محمد:  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ: -جل وعال -لكن قوله ،م أمير نفسهالعل

دخل باختياره لكن ال يخرج باختياره فال يبطل  وقول المالكية والشافعية أنه يقضي ولو كان نفال  
فال  ح أنه مادام األصل نفالوعلى كل حال يعني القول المرج   ،عمله كالنسك فال بد من إتمامه

 يلزم بقضاء ويشبه بالفرض.
 طالب: ................
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اإللزام يحتاج  ، لكن يبقى أنأن إبطال العمل من غير بدل تتناوله اآلية في الجملةنعم، من باب 
سلمان لما زار أبا الدرداء والقصة في الصحيح فوجده صائم ا عزم عليه أن يفطر  ،إلى دليل ملز م

ا إن كان مفطر  "جاء في الحديث الصحيح  ،سان إلى وليمة وهو صائمفأفطر وكذلك إذا ُدعي اإلن
ن كان صائم   الفطر وجبر  أووهل االستمرار في الصيام إذا ُدعي أفضل  "ا فليصلفليطعم وا 

ذا كان الداعي أيض   ؟ا أبعد عن الرياءخاطر الداعي ويكون أيض   ا ممن له حق هل المترجح أن وا 
 يترجح ألنها المفاضلة بين أمور بين فضائل.ما  ال؟ نقول على حسب أويفطر 

 طالب: ................

 .-عليه الصالة والسالم-ولما بلغ كراع الغميم أفطر  ،وشرب اللبن يوم عرفة
 طالب: ................

ا من خالف من أوجبه كالشافعية والمالكية  ا إذا كان صوم  "وهللا من باب إتمام العمل وخروج 
ن فعلواجب    "فهو على صومه وال قضاء عليه"ا فعل ذلك ناسي   فهو على صومه "اذلك ناسي   ا وا 

وعند المالكية أنه يقضي بدون كفارة  ،وال قضاء عليه «إنما أطعمه هللا وسقاه»وجاء فيه النص 
السين والتاء للطلب يعني طلب القيء  ،ومن استقاء فعليه القضاء "ومن استقاء فعليه القضاء"

فال شيء "قاء بغير اختياره وال استدعاه  "ومن ذرعه القيء"واستدعاه بفعل منه فعليه القضاء 
 وفيه النص. "عليه

 طالب: ................

 سيأتي كالم المؤلف.
 ال يلزمه؟أو أحسن هللا إليك هذا الذي أفطر في صيام واجب يلزمه أن يمسك بقية اليوم طالب: 

ا وُحكم بفطره وُألزم بقضاء هذا اليوم هل يلزمه اإلمساك بقية  هذا الذي فعل هذه المفطرات عامد 
ذا فعل فيه محظور   ا يوجب كفارة تلزمه الكفارة أو ال؟ أهل العلم يلزمونه باإلمساك بقية يومه وا 

 ،ا للوقتيلزمه احترام  م المسافر أو طهرت الحائض أو ما أشبه ذلك فإنه يومه كالمعذور إذا قد  
نسأل هللا الثبات و ارتد نسأل هللا السالمة  "ومن ارتد عن اإلسالم فقد أفطر" -رحمه هللا -قال

ألن الردة تناقض النية واإلسالم  ؛ومن ارتد عن اإلسالم فقد أفطر :قال ،والموت على اإلسالم
من  ،مشترط لها اإلسالم تبطلشرط لصحة العبادات فإذا أتى بما ينقض هذا الشرط فإن العبادة ال

ثم رجع إلى اإلسالم هل تبطل وتحبط أعماله أو أنها ال تحبط حتى  -نسأل هللا العافية -ارتد
 يموت على الكفر فيموت وهو كافر؟

 طالب: ................

 واآلية الثانية.. مطلقة ما فيها قيد هل يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا أو ال يحمل؟
 ................طالب: 
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يعني المسألة خالف ومن أوضح األمثلة على هذا من حج ثم ارتد ثم عاد إلى اإلسالم هل يؤمر 
ومن ألغى القيد  ،من أعمل القيد قال ال يؤمر ألنه ما مات وهو كافر ؟بإعادة الحج أو ال يؤمر

 حجة اإلسالم ألنه حبط عمله والجاري على القواعد.قال ال بد من إعادة 
 طالب: ................

 ،من ارتد عن اإلسالم فقد أفطرا الكالم فينعم حمل المطلق على المقيد هنا يتصور مثل هذ
صائم ارتد مع زوال الشمس وبعد ساعة رجع إلى اإلسالم وال مات وهو كافر وال انتهى يومه 

 وانقضى وهو كافر.
 طالب: ................

 ا يلزمه قضاء هذا اليوم.فعلى هذ ،النية من أساسها بطلت
 وهل تبطل طهارته أحسن هللا إليك؟طالب: 

هل تبطل طهارته؟ اآلن إذا ارتد ثم أسلم كأنه مسلم جديد فهل يلزمه أن يغتسل؟ إذا أسلم كما 
 ثمامة بن أثال.-عليه الصالة والسالم-أمر النبي 

 طالب: على المذهب يلزمه.
من نوى  "ومن نوى اإلفطار فقد أفطر"المذهب  نعم الردة واإلسالم من موجبات الغسل على

أربع أو طّيب شخص نوى الصيام من أول الوقت ثم لّما صام ثالث ساعات  ،اإلفطار فقد أفطر
يشرب يعلم أنها في المسجد لساعات واشتد عليه الحّر وشق عليه الصيام ذهب إلى بّرادة كان 

الحجامة كّمل الصيام أو على القول بأن فوجد البرادة ما فيها ماء قال أ عازم على الفطرهو 
لوا اكتفينا قال تبرع لقريبه ألبيه ألمه ثم لما ذهب إلى المستشفى قار ذهب ليتبرع وهو جازم بالفطّ  تُ 

أحد  الومن يرى الفطر بمثل هذا والذهاب إلى البرادة أوضح ألنه  ،كمل الصياممادام اكتفيتوا أ
ما يفطر؟ هو نقض النية وهو  أويفطر ر ما وجد ماء يقول أن الشرب فيه شك هذا نوى اإلفطا

نظيره الوضوء الوضوء وهو في أثنائه غسل وجهه ويديه ثم نوى النقض  ،في أثناء العبادة
يستأنف من جديد لكن لما كمل وضوؤه وانتهى وفرغ منه أحس بأنه بحاجة إلى نقض الوضوء 

أو سمع  ؟ما ينتقض أووؤه وذهب إلى محل قضاء الحاجة وجلس فما خرج شيء ينتقض وض
الفرق بين من ينوي النقض في أثنائه  ما ا،يكون خير  ، وبعدهادرك الصالةأريد أن أاإلقامة وقال 

والتنظير بالوضوء في أثنائه اآلن بقي عليه مسح  ؟وبين أن ينوي النقض بعد الفراغ من العبادة
هارة بأال ينوي نقضها حتى تتم ألنه يلزمه استصحاب حكم الط ؛الرأس وغسل الرجلين هذا ينتقض

ام هذا اليوم من ، صفإذا تمت ما ينوي نية النقض كما لو نوى اإلفطار بعد غروب الشمس
رمضان ولما جلس بعد غروب الشمس بعد صالة المغرب قال وهللا أحس أن صيامي هذا فيه 

 قد أفطر.يبطل بمثل هذا الكالم قال ومن نوى اإلفطار ف الهذا  ،صوم غيرهأبطله وأخلل 
 طالب: ................
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ن ما وجدت ما أفطرت  عّلق النية قال إن احتيج إلى التبرع أفطرت أو إن وجدت الماء أفطرت وا 
الفرض ال بد أن يعزم النية وال يتخللها أي تردد بينما النفل  ،هذا يختلف من الفرض إلى النفل

ومن جامع في الفرج فأنزل  "م أمره أخف مثل ما لو قال عندكم طعام قالوا ال، قال أنا إذ ا صائ
واألحكام فيما  ،ألن أحكام الجماع تثبت بمجرد اإليالج ولو لم ينزل "أو لم ينزل أنزل أو لم ينزل

إلى أربعمائة، يقول أهل العلم أصولها اثنا عشر وأوصل بعضهم الفروع المترتبة على الجماع 
ع في الفرج ومن جام  "وأكثر هذه الفروع ال حقيقة لها في الواقع إنما هي مجرد تتميم القسمة 

ا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر ا أو ساهي  فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامد  
طّيب جامع في الفرج لكن مع وجود حائل ألنهم يشترطون عدم وجود حائل لترتيب  "رمضان

 حكام فيتحايل بعضهم على وجود أو إيجاد حائل رقيق ال يمنع االستمتاع وهللا جامع بحائلاأل
 حائل البلد المعروف. المقصود ليس 

 طالب: ................

أنه ال يوجد هذا المقصود أنه يوجد حائل رقيق ما يمنع من االستمتاع وهذا حكمه حكم الدهان ك
حائل خشن وال هذا معروف حكمه كما لو كان دون الثياب  يمنع االستمتاع الحائل وأما الذي

من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل وهل الفرجان حكمهما واحد  ؟بظاهر ليس أوالفرق ظاهر 
أهل العلم يلحقون الدبر بالقبل يعني مع التحريم يلحقونه به في  ؟أو هذا خاص بالقبل دون الدبر

 ما بُعد.الحكم ولو قيل بأنه أشد ل
 طالب: ................

 ما صح أنه.. نعم
 طالب: ................

ماع تحصل  َكم تحريم الزنا اختالط  أليس ؟ما تحصل أولكن اآلثار المترتبة على الج  من ح 
ألنهم يشترطون في ترتيب  ؛وال فيه شيء ،وال فيه إنجاب ،فيه نسب ليساألنساب خالص 

 األحكام الكاملة أال يوجد حائل.
 طالب: ................

لكن ما يمنع  اعلى كالمهم إذا كان حائل بالفعل حائل دون الثياب أو ما أشبه ذلك ما يسمى زاني
 هذا من تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه عن مثل هذا.

 طالب: ................

ومن جامع في  ،رالمجموع علة الزنا مركبة من أمور كما أن علة مشروعية النكاح مركبة من أمو 
ا فعليه القضاء والكفارة أما من جامع ا أو ساهي  الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامد  

وقعت على امرأتي في  وأهلكت   والدليل عليه واضح وصريح هلكتُ  ،في الفرج فهذا ال إشكال فيه
ى امرأته سواء أنزل أو إلى آخر الحديث يعني يصح أنه وقع عل «أتجد رقبة»نهار رمضان فقال: 
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إذا جامع دون الفرج فعليه القضاء والكفارة  ،ا فأنزلا أو ساهي  أو دون الفرج فأنزل عامد   ،لم ينزل
وأما ما يختاره جمع من أهل العلم وأهل التحقيق أنه يختلف في جميع  ،على اختيار المؤلف

المباشرة تختلف عن الجماع فال يترتب عليها حد وال يترتب عليها  ،األحكام عن الجماع في الفرج
 ا.ا أو ساهي  أحكام الجماع فأنزل عامد  
 طالب: ................

لكن المرأة ويتصور فيها أن تكون مكرهة وهذا ال إشكال فيه وأن تكون  ،هذا بالنسبة للرجل واضح
 ؟كر َهة متى تجب عليها الكفارةمطاو عة وأن تكون مُ 

 طالب: ................

وما ثبت  «النساء شقائق الرجال»إذا قلنا أنها واضحة قلنا خالص انتهى حتى لو لم تكن مكَرهة 
 في حق الرجل يثبت في حق المرأة.

 طالب: ................

ساهي هل إذا  ،اا أو ساهي  هنا يقول أو دون الفرج فأنزل عامد   ،ما عليها شيء مثل المكرهة هذه
ي أنه صائم وجامع هل نقول الحكم هنا مثل حكم األكل والشرب أو نقول أن الجماع يحتاج نس

إلى معالجة وأمره شديد فال ُيتصور فيه النسيان أو لشدته ولذا وجبت فيه الكفارة أنه ليس مثل 
العمومات ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هل  ،األكل والشرب والنص جاء في األكل والشرب

 ا؟ دخل في ذلك مثل هذه الصورة الجماع ناسي  ي
 طالب: الظاهر وهللا أعلم أنه مشمول بعموم النص.

تبدأ العملية إلى أن  ُيتصور أن اإلنسان مع طرف آخر ومذ  عموم النص يدخل فيه الجماع و 
تنتهي وهو ناسي؟! الشرب متصور األكل متصور لكن جماع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى 

النسيان فيه ُبعد لكن إذا حصل فالنصوص  ،معاناة ومن طرفين إذا نسي واحد ما نسي الثاني
 تشمل.

 طالب: ................

 أنه ينسى؟
 طالب: ................

ألنه قال إذا كان في شهر رمضان المكره المرأة  ؛عليه كفارة ليسسى لكن يتصور أنه ين نعم
 يتصور إكراهها على الجماع لكن هل يتصور إكراه الرجل عليه.

 طالب: في المذهب ال يتصور.
ألنه إذا أكره  ؛عند جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة يقولون ال يتصور إكراه الرجل على الجماع

حال القول الثاني أنه يمكن إكراهه إذا هدد أنه إذا لم ينتشر قتل أو حصل له لم ينتشر وعلى كل 
جل  -ضرر فهل يقال إنه يمكن إكراهه أو ال يمكن؟ يعني المسألة مسألة ديانة تعامل مع هللا
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ثم بعد ذلك إذا  ،ألن بعض الناس ألدنى شيء يقول إنه مكره ؛الذي يعلم السر وأخفى -وعال
 عة أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك يتلذذ التلذذ الكامل هذا آثم بال شك.باشر كأنه في وقت س

 طالب: ................

 هذا إكراه ؟!  لكن نعم
 طالب: ................

الحنابلة وجمع من أهل  لو هدد من يملك باإلكراه على بالوقوع في الفاحشة مثال   ،اإكراه ليسهذا 
دد إذا لم ينتشر بأن يقتل طيب هُ  ،العلم يقولون ال يتصور اإلكراه في الزنا ألنه إذا أكره لم ينتشر

 بإكراه؟ ليس أوهل هذا إكراه  أو هددت المرأة في مثل هذا الباب أنها إذا لم تطاوع تطلق
تل هل االنتشار أمر إرادي ليس طالب: لكن أحسن هللا إليك تهديد الرجل بأنه إذا لم ينتشر يق

 إرادي يا شيخ.
 هو إرادي. ،ال

 طالب: ال، ليس إرادي يا شيخ بدليل وقوعه من النائم يا شيخ.
 ال، النائم في حالة يتلذذ بها لكن المكره ما يمكن يتلذذ وهو بالفعل مكره.

 طالب: لكن هل يقال..
 ألن التلذذ ينافي اإلكراه.

 االنتشار واالنتشار أمر غير إرادي أحسن هللا إليك. طالب: ألن اإلكراه يقع على
ولذلك تجد االثنين في طريقهما في موضع فتنة ويواجهون امرأة فاتنة  ؛ما ينتشر إال مع وجود لذة

 إليها سواء.مفتونة تجد واحد يسترسل وواحد يعف وهما بالنسبة 
 طالب: ..........

هذه حجة من قال إن الناسي له حكم العامد ومثله الجاهل قالوا لم يستفصل كما قال  نعم
 ترك االستفصال في مقام االحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. -رحمه هللا  -الشافعي

 طالب: ..........
 ين؟ال، أ

 طالب: ..........
 يه شي.عل ليسا إذا قلنا الناسي حكمه إذا أكل أو شرب ناسي   مامثل

 طالب: ..........
 وال كفارة.

 طالب: ..........
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هذا الذي تترتب عليه األحكام فعليه القضاء والكفارة إذا كان  ،التقى الختانان ،المقصود أنه أولج
أما إذا كان في غير شهر رمضان ولو كان قضاء لشهر رمضان فإنه يجب  ،في شهر رمضان

 م الواجب وال كفارة عليه.عليه القضاء ويأثم بذلك في إبطال الصو 
 طالب: ..........

 إن شاء هللا الكفارة صيام شهرين متتابعين. ستأتيهذي 
 طالب: لو جامع في قضاء رمضان.

الكفارة من أجل ألن  ؛لو جامع في القضاء يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لكن ال كفارة عليه
 .هو الشهر احترام الوقت الذي
 طالب: ..........

 ن تشريع جديد ما عرف الحكم قبل ذلك وبين حكم مستقر معروف.فرق بي
والكفارة عتق رقبة فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام "قال رحمه هللا 
اآلن الكفارة ثابتة بالنص الصحيح الصريح في حديث األعرابي العلماء إذا تكلموا  "استين مسكين  

ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار ما يقولون عليه كفارة  وا:عن هذه الكفارة قال
 ع في نهار رمضان لماذا؟ مجام  

 طالب: ..........
وأما كفارة المجام ع في  ،نعم، ألن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف لدى الخاص والعام

ولذا ُيحال على ما هو معروف ومستفيض بين الخاص  ؛رمضان فقد تخفى على كثير من الناس
صلى -رسول هللا  وفي حديث عبادة بايعنا ،والعام ما يشبهه ولو ثبت بالنص الصحيح الصريح

بيعة الرجال قبل بيعة النساء  ،على ما بايع عليه النساء أو على بيعة النساء-هللا عليه وسلم
طيب ما قالوا  ،لنساء مضبوطة بالقرآن أحيل عليهالكن لما كانت بيعة ا ،وأشهر من بيعة النساء

 فعليه كفارة قتل خطأ وقتل الخطأ فيه العتق وفيه صيام شهرين.
 طالب: لكن ال إطعام فيها أحسن هللا إليك.

ا ألنها تختلف عن كفارة القتل خطأ أنه ال إطعام فيها فهي تختلف عنها في اإلطعام وتتفق تمام  
فال يجزئ عتق رقبة غير  "مؤمنة"ومن صفتها أن تكون  "والكفارة عتق رقبة"مع كفارة الظهار 

أعتقها »اختبر األمة المراد عتقها لما علم أنها مؤمنة قال  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،مؤمنة
 ،التنصيص على اإليمان .وفي آية القتل الخطأ في سورة النساء في ثالثة مواضع «فإنها مؤمنة

ن اختلف السبب وهذا مما يحمل االتفاق في الحكم  ،فيه المطلق على المقي د لالتفاق في الحكم وا 
 ،وهو وجوب العتق ويختلف السبب في أن هذا قتل وذاك إما ظهار أو جماع في نهار رمضان

لم يستطع كما في حال نا أو كان ال يجد ما يشتري به الرقبة أو  "عتق رقبة مؤمنة فإن لم يمكْنه"
متتابعين شهرين  "فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين"ن ال يوجد إماء وال عبيد في وضعنا اآل
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إذا اختل مع إمكان التتابع أما مع عدم  ،ال بد من التتابع فإذا اختّل هذا التتابع فعليه أن يستأنف
إمكانه بأن يوجد مبرر شرعي للفطر من سفر أو مرض ال سفر حيلة من أجل أن يفطر أو 

معه الصيام فإذا ُوجد ما يبرر الفطر في رمضان فإنه عذر شرعي ال يقطع مرض محتمل 
فإن لم يمكنه صيام شهرين متتابعين فإن بدأ من غرة شهر  كفاه شهران ولو كانا ناقصين  ،التتابع

ن بدأ من أثناء شهر فال بد أن يصوم ستين يوم    ا.وا 
 أحسن هللا إليك أيام التشريق تصام في الكفارات.طالب: 

صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام "تصام إال لمن لم يجد الهدي  الأيام التشريق 
 "أو نصف صاع تمر أو شعير"يعني ربع صاع  "ا لكل مسكين مد برستين مسكين  

 طالب: ..........
كما لو سافر  ،ال، مثل هذا إذا تعمد من أجل أن يتخلله أوقات يرتاح فيها يعاقب بنقيض قصده

األعرابي  ،لكل مسكين مد ربع صاع من البر أو نصف صاع تمر أو شعير ،أجل أن يفطرمن 
أتصوم شهرين »قال ال، قال  «أتجد رقبة تعتقها» -عليه الصالة والسالم-الذي قال له النبي 

عليه الصالة -ذكر أنه ال يستطيع فأتي النبي  «اأتطعم ستين مسكين  »قال ال أستطيع  «متتابعين
ا من تمر  يدل على أن اإلطعام مد من البر وغيره لكن هل بَفَرق فيه خمسة عشر صاع   -والسالم

 ؟يقال إن هذا الَفَرق الذي جيء به صار كفارة تامة لهذا الرجل أو أنه من باب التكفير بالميسور
ه خذه تصدق به يعني وأكمل عليه ما يجب عليك أو يقول لصع يعني لو جاء بإناء فيه عشرة آ

حجة لمن يقول إن اإلطعام مد من جميع و ال تتصدق به ألنه واضح  ايقول ال، هذا مادام ناقص
طعام ستين مسكين لكل مسكين مد ربع صاع وهو من تمر فكيف  ااألنواع وخمسة عشر صاع وا 

نقول إن هذا الَفَرق هو المتيسر قال هنا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير هل 
قال وهللا ما بين البتيها أهل بيت أفقر  «تصدق به»وال يعني أنه هو المجزئ بدليل أنه لما قال 

ثم بعد ذلك إذا كان في مثل حال هذا األعرابي ال يجد  «كله أنت وأهل بيتك»من بيتنا فقال 
أن يتصدق هل نقول أن الكفارة  عن جميع الخصال وهو محتاج إلى أن ُيَتصد ق عليه فضال  

 تسقط عنه أو تبقى َدين في ذمته؟
 طالب: ..........

 وليس في حديث األعرابي ما يدل على اإلثبات وال على النفي. انعم األقيس أن تبقى دين
 طالب: ..........

ذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة  ،فيه ما يدل أو نصف صاع تمر أو شعير ليسال،  وا 
ن كفر ثم جامع "واحدة من باب التداخل  فإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وا 

جامع أول النهار  ،تشمل ما إذا كان الجماع في يوم أو أكثر من يوموعبارة المؤلف  "فكفارة ثانية
ر ثم جامع في آخره كفارة جامع في أول النهار ثم كف   ،ر حتى جامع في آخره كفارة واحدةفلم يكفّ  



 

 

 
16 

 16 (002) الصيامكتاب -خمتصر اخلرقي

ن كفر في  ،ر حتى جامع في اليوم الثاني كفارة واحدةأو جامع في اليوم األول فلم يكفّ   ،ثانية وا 
وهذا مبني  ،عبارة المؤلف تشمل هذا وهذا ،اليوم األول ثم جامع في اليوم الثاني عليه كفارتان

وهذا إن شاء هللا تقريره  ؟أو كل يوم عبادة مستقلة لها أحكامها ،على أن رمضان عبادة واحدة
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله  -إن شاء هللا تعالى -يأتي في الدرس القادم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 طالب: ..........

 لختانان.ال، الحكم على التقاء الختانين ومع وجود الحائل ما التقى ا
 طالب: ..........

 كفارة.. نعم عليهالمذهب 
 


